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VEDTAK: 
 
 

1. Styret støtter at avdelingene med ansvar for hvert av fagområdene onkologi, 
bildediagnostikk og øre-nese-hals inngår forpliktende samarbeid og samhandling 
gjennom 2022.   
 

2. Styret ber om å få framlagt sak i desember 2022 med evaluering av samarbeidet 
og samhandlingen for hvert av fagområdene øre-nese-hals, onkologi og 
bildediagnostikk. I denne saken ber styret om at det beskrives en plan for 
samorganisering av de tre fagområdene. 
  

3. Styret forutsetter at prinsipper for medvirkning følges. 
 

 
 

 
 
 
Brumunddal, 25. januar 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  004 – 2022 

 

Bakgrunn  

Styret fattet 21. september følgende vedtak i sak 075-2021 «Prosess for arbeidet med 
samorganisering av fagområder»:  
 

1. Styret tar status for arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet til 
orientering. 
 

2. Styret understreker at det er nødvendig å gjøre faglige og organisatoriske 
endringer i tråd med det vedtatte målbildet.  
 

3. Styret vedtar i denne omgang mål om samorganisering og felles ledelse innenfor 
fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk.  
 

4. Styret ber om å få framlagt sak til endelig beslutning om anbefalte løsninger  
og  gjennomføring av samorganisering av de tre fagområdene senest i januar 
2022 
 

5. Styret forutsetter at prinsipper for medvirkning følges. 
 
Denne styresaken oppsummerer arbeidet om samorganisering innenfor fagområdene 
øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk.  
 

Saksframstilling 

På bakgrunn av styrets vedtak i sak 075-2021 Prosess for arbeidet med samorganisering 
av fagområder ble det etablert tre separate delprosjekter innenfor øre-nese-hals, 
onkologi og bildediagnostikk. Prosjektene er organisert under delprogram «Samling av 
fag, funksjoner og avdelinger» i organisasjonsutviklingsprogrammet.  Fagmiljøene 
innenfor øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk var godt representert i 
prosjektgruppene, i tillegg til støttepersonell innenfor økonomi, HR samt tillitsvalgte og 
verneombud.  
 
Hver av de tre prosjektgruppene skulle utarbeide en anbefalt løsning for 
samorganisering av sitt fagområde. Samorganisering av fagområder defineres i 
foretaket som organisatorisk sammenslåing av to eller flere fagenheter med felles 
ledelse, ventelister og vaktlinjer uavhengig av geografi. Kravet til stedlig ledelse blir 
ivaretatt. Samorganisering kan skje uten at pasienttilbudet blir samlokalisert.  
 
Sluttrapportene har vært framlagt for foretakets ledergruppe og foretakstillitsvalgte 
(TV20).  
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1. Oppsummering av fagprosjektenes anbefalte løsninger for felles ledelse, 
ventelister og vaktlinjer 
 

1.1 Fagområdet øre-nese-hals – prosjektgruppens anbefalinger  

 
Felles ledelse 
Prosjektgruppen anbefaler å etablere et overordnet somatisk nivå 2, før man samler 
avdelinger under felles nivå 3 ledelse. Felles ledelse av fagområdet øre-nese-hals bør 
innføres på nivå 3 omlag to år før etablering av ny sykehusstruktur, ikke tidligere. Det 
anbefales at dagens nivå 3 og 4 ledere etablerer et fast samarbeid i overgangsperioden.  

 
Felles ventelister 
Det er teknisk mulig med felles ventelister i pasientjournalsystemet, DIPS, for 
fagområdet. Prosjektgruppen mener at henvisningene, ut ifra pasientens bosted, skal 
sendes til hver lokalisasjon for vurdering. Det er ikke stor variasjon i ventetider og 
fristbrudd for avdeling Øre-nese-hals SI Elverum og Øre-nese-hals   SI Gjøvik. 
Prosjektgruppen mener derfor det ikke er noen gevinst av felles ventelister. Det 
anbefales heller etablering av et tettere ventelistesamarbeid mellom avdelingene. 
 
Felles vaktlinjer  
Prosjektgruppen henviser til vurdering gjort i foretaket om ferie-samarbeid i 2019, der 
man konkluderte at felles vaktlinjer ikke er økonomisk lønnsomt og mener det ikke har 
vært vesentlige endringer siden den gang. Det understrekes at det ikke kan ses isolert 
på virksomheten for øre-nese-hals, men må tas hensyn til hvordan denne påvirker 
andre funksjoner og avdelinger i Sykehuset Innlandet, spesielt operasjonsaktivitet, 
akuttberedskap, sengeposter og prehospitale tjenester. Redusert vaktberedskap på ett 
sted forutsetter en vurdering knyttet til faglig forsvarlighet. Fagmiljøene mener det vil 
medføre en økt risiko for pasientsikkerheten.  
 
Dersom leger i spesialisering (LIS) ikke kan gå i vakt på en lokalisasjon, vil de ikke 
oppfylle utdanningskravene, noe som vil medføre forvitring av denne avdelingen med 
økt risiko for å miste fagpersoner. 
  
Feriesamarbeid 
Prosjektgruppen viser til vurderinger om feriesamarbeid for øre-nese-hals avdelingene 
gjennomført i 2019. Det ble da funnet at feriesamarbeid ikke er økonomisk lønnsomt. 
Legevikar i ferien gir ikke bare utgifter, men også inntekter ved å opprettholde 
poliklinisk aktivitet. Vikarer bidrar også til å opprettholde den elektive 
pasientbehandlingen og unngår at ventetiden øker. Øre-nese-hals ved SI Elverum har 
ikke behov for avlastning i forbindelse med sommerferieavviklingen. Øre-nese-hals ved 
SI Gjøvik ser en administrativ fordel med feriesamarbeid, men kun i en periode på tre 
uker. Her kan man heller ikke se isolert på virksomheten i øre-nese-hals, da 
virksomheten er avhengig av og påvirker andre funksjoner og avdelinger på sykehuset. 
Vaktberedskap på kun ett av stedene forutsetter vurdering av faglig forsvarlighet og økt 
risiko for pasientsikkerheten. 
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1.2 Samorganisering av fagområdet onkologi – prosjektgruppens 
anbefalinger 

 
Felles ledelse 
Prosjektgruppen anbefaler å etablere én onkologisk avdeling i Sykehuset Innlandet. 
Prosjektgruppen anbefaler videre at det etableres en egen kreftdivisjon lagt under 
administrerende direktør. Alternativt – og som en midlertidig løsning i påvente av 
større organisasjonsendringer – organiseres avdelingen inn under én av de 
eksisterende divisjonene. 
 
Felles ventelister  
Henvisninger til onkologisk behandling skjer oftest i et allerede påstartet forløp, der 
utredning primært skjer i medisinsk eller kirurgisk avdeling. Flertallet av pasientene vil 
følgelig bli henvist internt. Prosjektgruppen konkluderer med at felles ventelister lar seg 
realisere så snart felles ledelse er på plass. 
 
Felles vaktlinjer 
Det er ikke vaktlinjer for onkologi i Sykehuset Innlandet og felles vaktlinjer for dette 
fagområde er dermed ikke aktuelt. 
 
Øvrige anbefalinger  
Fagområdene onkologi og palliasjon er samorganisert i divisjon Gjøvik- Lillehammer. 
Det foreslås at de to fagområdene inntil videre samorganiseres i en felles avdeling i 
Sykehuset Innlandet. Det forutsettes at fagområdet palliasjon utredes videre i 
helseforetaket både med hensyn til pasienttilbudet og organisatorisk tilhørighet. 
Fagområdet dekker ikke bare kreftdiagnoser, men alle diagnosegrupper og alle 
aldersgrupper. Det må derfor vurderes å skille ut fagområdet palliasjon i en egen 
selvstendig avdeling når overordnet organisering vedtas. 
 
Kreftpoliklinikken ved SI Tynset bør forbli tilknyttet lokal divisjon. Sykepleierne som gir 
infusjoner og deltar i annet arbeid med onkologiske pasienter, er integrert i andre 
driftsoppgaver og annen pasientbehandling. Den nye onkologiske avdelingen må styrke 
oppfølgningen, da SI Tynset ikke har onkolog til stede. Hematologi bør organiseres 
sammen med øvrige indremedisinske spesialiteter og ikke som en del av den 
onkologiske avdelingen. Det bør gjøres et videre arbeid, som også inkluderer 
hematologer, for å finne den mest hensiktsmessige plasseringen av ansvaret for 
utredning og behandling av lymfomer.  

 
1.3 Samorganisering av fagområdet bildediagnostikk -– prosjektgruppens 

anbefalinger 

 
Felles ledelse  
På kort sikt anbefaler prosjektgruppen å øke samarbeid, læring og deling på tvers og 
redusere uønsket variasjon ved å øke det faglige samarbeidet uten å etablere en felles 
leder for alle avdelinger for bildediagnostikk. Fagrådet tillegges et spesielt ansvar for 
dette. På lenger sikt, anslagsvis 2025, avhengig av og tilpasset den øvrige etablerte 
organisasjonsstrukturen, anbefales en egen klinikk for bildediagnostikk og intervensjon 
med egen nivå 2 leder. 
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Felles ventelister  
Med bakgrunn i at avdelingen hvert år mottar samlet om lag 205 000 henvisninger, 
anbefaler prosjektgruppen, på kort sikt, å etablere et eget prosjekt ledet av fagrådet for 
å utrede innføring av felles ventelister innenfor bildediagnostikk. 
 
Felles vaktlinjer 
På kort sikt anbefaler prosjektgruppen et eget prosjekt gjennom fagrådet for å senke 
terskelen for samarbeid om vaktordninger på tvers av avdelingene.   
 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Sykehuset Innlandet skal sikre gode pasienttilbud i en krevende situasjon med pandemi, 
arbeid med økonomiske og organisatoriske tiltak i tråd med budsjettet, samt 
omfattende prosesser i konseptfasen og organisasjonsutviklingsprogrammet. 
Situasjonen stiller store krav til fagmiljøer, ansatte, ledere og tillitsvalgte.  
 
Utviklingstrekkene innenfor demografi, medisin og teknologi, samt arbeidet med ny 
sykehusstruktur, betinger at de ulike fagområdene i Sykehuset Innlandet samarbeider 
og samhandler.  
 
Prosjektgruppenes anbefalinger beskriver et potensiale for økt kvalitet, redusert 
uønsket variasjon og bedre effekt gjennom samorganisering av fagområdene. Gruppene 
mener det er vanskeligere å avdekke økonomiske effekter i et kort perspektiv. 
Prosjektgruppene har gjennomført risikovurderinger og påpeker spesielt risikoen for å 
rekruttere og beholde fagkompetanse.  
 
Rapportene peker alle i retning av at det er positive effekter ved samorganisering av 
fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk. Videre arbeid må avvente 
konklusjon i konseptfasen for fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.  
 
 
Det er hensiktsmessig å starte arbeidet ved at avdelingene med ansvar for de tre 
fagområdene legger en plan for forpliktende samarbeid og samhandling gjennom 2022. 
I planen for et forpliktende samarbeid og samhandling skal arbeid med felles 
prosedyrer og rutiner inngå, samt vurdering av hvordan den totale kapasiteten innenfor 
fagområdets avdelinger og enheter kan utnyttes optimalt. Effekter av samarbeidet må 
evalueres innen 1. desember 2022. Deretter bør det tas stilling til tidspunkt for 
samorganisering av hvert av fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk.   
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